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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0125),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 196. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0114/2019),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. június 19-i véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A9-0000/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós polgári védelmi 
mechanizmusnak és a tagállamoknak 
élniük kell az olyan uniós 
infrastruktúrákkal, mint a Galileo. A 
Galileo az első olyan globális műholdas 
navigációs és helymeghatározó 
infrastruktúra, amelyet kifejezetten 
polgári célokra, európai és világszerte 
való felhasználásra terveztek; ez a 
rendszer más területeken is 
felhasználható, például veszélyhelyzet-
kezelésre, ezen belül többek között korai 
előrejelzési rendszerekben. A Galileo 
idevágó szolgáltatásai közé fog tartozni 
egy olyan veszélyhelyzeti szolgáltatás, 
amely jelkibocsátás formájában 
figyelmeztetéseket küld egy adott területen 
bekövetkezett természeti katasztrófáról 
vagy egyéb veszélyhelyzetről. A 
tagállamokat ösztönözni kell e szolgáltatás 
igénybevételére, mivel ez hozzájárulhat 
polgáraik védelmének javításához. Ha egy 
tagállam használni kívánja ezt a 
szolgáltatást, akkor meg kell határoznia és 
közölnie kell a Bizottsággal, hogy mely 
hatóságai lesznek jogosultak a 
veszélyhelyzeti szolgáltatás 
igénybevételére.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) Az Uniónak és tagállamainak 
képesnek kell lenniük arra, hogy az 
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emberi élet és a természeti erőforrások 
védelme érdekében szükség esetén 
bármikor segítséget nyújtsanak. A 
tagállamokat támogatni kell az általuk 
nyújtott segítség tekintetében, ezért az 
európai polgári védelmi eszköztárat 
tovább kell erősíteni, az Unión belüli és 
kívüli felhasználásukra vonatkozó azonos 
szabályok szerint társfinanszírozást 
biztosítva a lekötött kapacitások működési 
költségeihez.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 1313/2013/EU határozat I. 
melléklete nem elég rugalmas ahhoz, 
hogy az Unió megfelelően 
hozzáigazíthassa a forrásokat a 
megelőzésbe, a felkészültségbe és a 
reagálásba való beruházásokhoz. A 
katasztrófakockázat-kezelési ciklus 
különböző szakaszaihoz rendelendő 
források szintjét előre meg kell határozni. 
Ez akadályozza az Uniót abban, hogy 
reagálhasson a katasztrófakezelés 
kiszámíthatatlan jellegére.

törölve

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A rescEU kapacitásainak 
kihasználása érdekében kiegészítő további 
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pénzügyi előirányzatokat bocsátottak 
rendelkezésre az uniós mechanizmus 
keretében végrehajtott fellépések 
finanszírozásához. Fontos, hogy az Unió 
megfelelő rugalmassággal rendelkezzen 
ahhoz, hogy hatékonyan tudjon reagálni a 
kiszámíthatatlan jellegű katasztrófákra, 
ugyanakkor bizonyos fokú 
kiszámíthatóságot is biztosítani kell az e 
határozatban meghatározott célkitűzések 
megvalósításához. A végrehajtás során az 
egyes célkitűzések között megfelelő 
egyensúlyt kell teremteni. A megreformált 
uniós polgári védelmi mechanizmus 
prioritásainak megfelelően az I. 
mellékletben előírt százalékos arányokat 
frissíteni kell, ezért a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b) A katasztrófakezelési ciklus e 
szakaszaiban a beruházások 
folyamatossága, az erőfeszítések fokozása 
és a hosszú távú fenntarthatóság 
érdekében jelentős forrásokat kell 
elkülöníteni a megelőzési és felkészültségi 
intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1313/2013/EU határozat
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9 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(9a) Mihelyt a Galileo által nyújtott 
veszélyhelyzeti szolgáltatás elérhetővé 
válik, valamennyi tagállam igénybe veheti 
azt. 
Ha egy tagállam úgy dönt, hogy élni kíván 
az első albekezdésben említett 
veszélyhelyzeti szolgáltatással, akkor meg 
kell határoznia és közölnie kell a 
Bizottsággal, hogy mely hatóságai lesznek 
jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.”

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve 

„1. Az uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
keretösszeg a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozóan folyó áron 1 400 000 
000 EUR”.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)
1313/2013/EU határozat
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19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

: aa) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
keretösszeg a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozóan folyó áron 1 400 000 
000 EUR”.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a b pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ab) a (3) bekezdés a következőképpen 
módosul:

3. Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
források fedezhetik az uniós mechanizmus 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, ellenőrzési, pénzügyi 
ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez 
kapcsolódó kiadásokat is.

„3. Az (1) és (1a) bekezdésben említett 
pénzügyi források fedezhetik az uniós 
mechanizmus irányításához és 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
ellenőrzési, pénzügyi ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekhez kapcsolódó 
kiadásokat is.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
19 cikk - 4 –5 –6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (4), az (5) és a (6) bekezdést el 
kell hagyni.

törölve

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ba) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

4. Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi keretösszeget a 2014–2020-as 
időszakban az I. mellékletben 
meghatározott százalékarányoknak és 
alapelveknek megfelelően kell szétosztani.

„4. Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi keretösszeget a 2014–2020-as 
időszakban az I. melléklet 1. pontjában 
meghatározott százalékarányoknak és az 1. 
melléklet 3. pontjában meghatározott 
alapelveknek megfelelően kell szétosztani.

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b b pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Az (1a) bekezdésben említett 
pénzügyi keretösszeget a 2021-2027-as 
időszakban az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott százalékarányoknak és az 
1. melléklet 3. pontjában meghatározott 



PE644.941v01-00 12/19 PR\1194807HU.docx

HU

alapelveknek megfelelően kell szétosztani.

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b c pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

bc) az (5) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

5. A Bizottság a 34. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett időközi 
értékelés eredményének 
figyelembevételével felülvizsgálja az I. 
mellékletben szereplő felosztást. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
amennyiben a felülvizsgálat eredményei 
alapján szükséges, a 30. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. mellékletben 
szereplő minden egyes számadatnak 8 
százalékpontnál több, de legfeljebb 16 
százalékponttal történő kiigazítása 
érdekében. E felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat 2017. június 30-ig el kell 
fogadni.

„5. A Bizottság a 34. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett időközi 
értékelés eredményének 
figyelembevételével felülvizsgálja az I. 
mellékletben szereplő felosztást. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
költségvetés végrehajtását befolyásoló, 
előre nem látható eseményekre vagy a 
rescEU-képességek alakulására 
tekintettel, a 30. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet 1. és 3. 
pontjában  szereplő minden egyes 
számadatnak 10 százalékpontnál nagyobb 
kiigazítása érdekében. 

Or. en

Módosítás 14 

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b d pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

bd) a (6) bekezdés helyébe a következő 
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szöveg lép:
(6) Amennyiben a reagálási 
intézkedésekhez rendelkezésre álló 
költségvetési források szükséges 
felülvizsgálata rendkívül sürgős esetben azt 
megköveteli, akkor a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdelében, hogy a rendelkezésre álló 
költségvetési előirányzatok keretében és a 
31. cikkben előírt eljárással összhangban 8 
százalékpontnál több, de legfeljebb 16 
százalékponttal kiigazítsanak az I. 
mellékletben szereplő minden egyes 
számadatot.

„(6) Amennyiben a reagálási 
intézkedésekhez rendelkezésre álló 
költségvetési források szükséges 
felülvizsgálata rendkívül sürgős esetben azt 
megköveteli, akkor a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 30. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
módosítása tekintetében annak érdelében, 
hogy a rendelkezésre álló költségvetési 
előirányzatok keretében és a 31. cikkben 
előírt eljárással összhangban 10 
százalékpontnál több százalékponttal 
kiigazítsa az I. melléklet 1. és 2. pontjában 
szereplő minden egyes számadatot.

Or. en

Módosítás 15 

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
23 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a) a 23. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

2. Az európai polgári védelmi 
eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre 
bocsátott képességek számára nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás összege az 
Unión vagy valamely részt vevő államon 
belüli katasztrófa vagy katasztrófaveszély 
esetén nem haladhatja meg a képességek 
működtetésének, így például a szállítás 
költségeinek 75 %-át.

„2. Az európai polgári védelmi 
eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre 
bocsátott képességek számára nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás összege az 
Unión belüli vagy kívüli katasztrófa vagy 
katasztrófaveszély esetén nem haladhatja 
meg a képességek működtetésének, így 
például a szállítás költségeinek a 75 %-át.”;

Or. en
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Módosítás 16 

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
1313/2013/EU határozat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b) A 23. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Módosítás 17 

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. en

Módosítás 18 

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés a következőképpen 
módosul:

2. A Bizottság 2020. december 31-ig 
felhatalmazást kap a 19. cikk (5) és (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

2. A Bizottság 2027. december 31-ig 
felhatalmazást kap a 19. cikk (5) és (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. en
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Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: 

törölve

„4. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 21. 
cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (7) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: 

törölve

„A 21. cikk (3) bekezdésének értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
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illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.”

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az I. mellékletet el kell hagyni. törölve

Or. en

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
I. melléklet

Hatályos szöveg Módosítás

(4a) Az I. melléklet a következőképpen 
módosul:

I. melléklet „I. melléklet 

A 19. cikk (1) és (1a) bekezdésében 
említett uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükségespénzügyi 
keretösszeg felosztása során 
alkalmazandó százalékarányok és 
alapelvek

A 19. cikk (1) bekezdésében említett uniós 
mechanizmus végrehajtásához 
szükségespénzügyi keretösszeg felosztása 
során alkalmazandó százalékarányok

1. A 19. cikk (1) bekezdésében 
említett uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükségespénzügyi 
keretösszeg felosztása során alkalmazandó 
százalékarányok a 2014 és 2020 közötti 



PR\1194807HU.docx 17/19 PE644.941v01-00

HU

időszakra.
Megelőzés: 20 % +/- 8 százalékpont Megelőzés: 10 % +/- 10 százalékpont

Felkészültség: 50 % +/- 8 százalékpont Felkészültség: 65 % +/- 10 százalékpont

Reagálás: 30 % +/- 8 százalékpont Reagálás: 25 % +/- 10 százalékpont

2. A 19. cikk (1a) bekezdésében 
említett uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükségespénzügyi 
keretösszeg felosztása során 
alkalmazandó százalékarányok a 2021 és 
2027 közötti időszakra.
Megelőzés: 8 % +/- 10 százalékpont
Felkészültség: 80 % +/- 10 százalékpont
Reagálás: 12 % +/- 10 százalékpont

Alapelvek 3. Alapelvek

A Bizottság e határozat végrehajtása során 
kiemelten kezeli azokat az intézkedéseket, 
amelyek vonatkozásában ez a határozat 
határidőt jelöl ki az említett határidő 
lejártát megelőző időszakon belül, az adott 
határidő betartása céljából.

A Bizottság e határozat végrehajtása során 
kiemelten kezeli azokat az intézkedéseket, 
amelyek vonatkozásában ez a határozat 
határidőt jelöl ki az említett határidő 
lejártát megelőző időszakon belül, az adott 
határidő betartása céljából”.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az éghajlatváltozás egyik legnyilvánvalóbb megnyilvánulása a szélsőséges, súlyos következményekkel 
járó, évente sok emberéletet követelő időjárási események egyre gyakoribb előfordulása. Ez régebben 
elképzelhetetlen volt. 

Európában a nagy áradások évszázadonként egyszer következtek be, mostanában azonban már 
tízévente vagy még rövidebb időközönként. Az erdőtüzek több százezer hektáron pusztították el az 
erdőket Dél-Európában, és 2017-ben és 2018-ban több mint 200 emberéletet követeltek 
Portugáliában és Görögországban. A probléma azonban már nem korlátozódik a déli országokra.  2018-
ban Európa északi területein az aszály miatt sok helyütt – a balti országokban, Svédországban és 
Németországban – ritkán látott erejű erdőtüzek dúltak.  A hurrikánok a világ számos részén, többek 
között egyes tagállamok tengerentúli területein is tetemes károkat okoztak. 

Az Európai Unió nem nézte tétlenül e fenyegetést. 2013-ban létrehozta az európai polgári védelmi 
mechanizmust, hogy segítse a tagállamokat az egyre gyakoribb természeti katasztrófák kezelésében.  
Az elsődleges cél a szorult helyzetbe kerülő tagállamok erőforrásainak összehangolása volt azokéval, 
amelyek önkéntes alapon képesek voltak emberi erőforrásokkal és felszerelésekkel a segítségükre 
sietni. 

A természeti katasztrófák bizonyos típusai esetében azonban a mechanizmus csupán korlátozott 
erőforrással és kapacitással rendelkezett. A fő gond az volt, hogy egyetlen ország sem kívánt pénzt 
költeni bizonyos, viszonylag ritka eshetőségekre történő reagáláshoz szükséges, rendkívül drága 
felszerelésekre és anyagokra. A szükségletek ugyanakkor rendre nagyobbnak bizonyulnak a 
rendelkezésre álló erőforrásoknál az időjárás okozta katasztrófák, például a nyári erdőtüzek vagy 
áradások bekövetkezésekor, amelyek többnyire több tagállamban egyszerre pusztítanak.

2017 nyarát követően világossá vált, hogy a mechanizmus a jelenlegi formájában nem felel meg az 
egyre sokasodó kihívásoknak. Amint azt Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló beszédében már 2017 
szeptemberében bejelentette, a Bizottság ezért javaslatot tett egy lényegesen továbbfejlesztett 
mechanizmusra annak biztosítása érdekében, hogy „Európa ne csupán részvétét fejezze ki az 
áldozatoknak, hanem tényleges segítséget nyújtson a polgárainak”.

A 2019. márciusi új jogi keretrendelkezésekkel összhangban a nemzeti erőforrások önkéntes alapon 
történő összevonása mellett megszületett a rescEU, a tűzoltó repülőgépek és helikopterek, speciális 
orvosi felszerelések, felszerelések és egyéb erőforrások páneurópai tartaléka. Mindezeket a 
tagállamok vásárolják majd meg, de a Bizottság fedezi a teljes beszerzési és karbantartási költségek 80-
90 %-át. Bizonyos esetekben a finanszírozás elérheti akár a 100 %-ot is. A tagállamok e forrásokat 
szabadon felhasználhatják saját céljaikra, de nem tehetik meg, hogy ne bocsássák azokat 
rendelkezésre, ha Európa más, bajba került országainak megsegítése miatt lenne szükség rájuk. 

A megelőzés érdekében szükséges, hogy a fő pontokban a tagállamok  nemzeti kockázatértékelések és 
a nemzeti kockázatkezelési kapacitásokra vonatkozó jelentések formájában továbbra is tájékoztatást 
adjanak. A Bizottság ezen kívül jogosult lesz arra, hogy a mechanizmust gyakran igénybe vevő országok 
megelőzési terveit megvizsgálja, és adott esetben módosításokat vagy kiegészítő intézkedéseket 
javasoljon. 

Az előadó e jogalkotási javaslatban annak biztosítására törekszik, hogy a tagállamok közötti szolidaritás 
eszközéül szolgáló mechanizmus a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló következő többéves pénzügyi 
keretben rendelkezzen a hatékony működéséhez szükséges finanszírozással és intézményi kerettel. 

Az előadó véleménye szerint e cél elérése érdekében a finanszírozás összegének legalább el kell érnie 
a Bizottság által eredetileg javasolt 1,4 milliárd eurót. Ebben az időszakban kerül majd beszerzésre 
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minden új rescEU-berendezés, -anyag és -erőforrás, márpedig ezek közül soknak igencsak borsos ára 
van. Döntés született arról, hogy a tűzoltó repülőgépeken és helikoptereken kívül speciális orvosi 
felszerelések is beszerzésre kerülnek, és ezek  költségeinek 100 %-át az uniós költségvetés fedezi. A 
mechanizmusnak mind a természet, mind pedig az ember okozta katasztrófákra adott válaszlépésekre 
képesnek kell lennie. Mindezen okok miatt az új programozási időszakra javasolt finanszírozást a 
jelenlegi szinten kell tartani. 

A finanszírozás felhasználását fokozni kell, ezért az előadó javasolja a megelőzésre, a felkészültségre 
és reagálásra fordítandó százalékos arányokat meghatározó rendelkezéseket tartalmazó melléklet 
visszaállítását. Tekintettel azonban a tavalyi felülvizsgálatban tükröződő jelentős változásra, valamint 
arra, hogy a természeti katasztrófák, például az áradások és az erdőtüzek megelőzésére irányuló 
projektek főként más uniós eszközökből részesülnek finanszírozásban, az előadó javasolja a 
finanszírozás átcsoportosítását, lényegesen nagyobb összeget fordítva a felkészültségre, többek között 
a rescEU eszközeinek megvásárlására. Az előadó emellett nagyobb rugalmasságot biztosítana a 
Bizottság számára ahhoz, hogy az elkövetkező hét évben elvégezzen minden szükséges változtatást. 

Az előadó egyetért azzal is, hogy az önkéntes eszköztárból származó eszközök Unión belüli és kívüli 
felhasználására egyazon finanszírozási szabályokat kell alkalmazni. Az éghajlatváltozás globális kihívás, 
és hatásai mindenhol kézzelfoghatóak. Európának módot kell adni arra, hogy harmadik országok 
kérésére bármikor a segítségükre siessen, illetve hozzájáruljon a hurrikánok okozta károk enyhítéséhez 
vagy a trópusi erdők egész bolygóra kiható pusztulásának megakadályozásához.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy bármely uniós tagállam lakosságának védelméről legyen is szó, az 
Európai Unió rendelkezésére álló minden erőforrást be kell vetni, így életveszélyes fenyegetés esetén 
a Galileo műholdas rendszert vészhelyzeti értesítés céljaira is fel kell használni. A tagállamokat nem 
szabad megfosztani e lehetőségtől. A halálesetek megelőzése vagy legalább csökkentése 
szempontjából a Galileo-rendszeren küldött téjékoztatás és iránymutatás döntő fontosságú lehet. 

Az előadó végezetül hangsúlyozni kívánja, hogy az európai polgári védelmi mechanizmus és a rescEU 
finanszírozása a jövőbe való befektetés, amely hozzájárul annak biztosításához, hogy az Európai Unió 
és tagállamai készen álljanak és képesek legyenek hatékonyan kezelni az éghajlatváltozás és az egyre 
szélsőségesebb időjárási események következményeit. 


